UMOWA nr …………
Umowa zawarta w dniu ………………………… . r. pomiędzy :
Gminą Radzymin z siedzibą w Radzyminie, Pl. T. Kościuszki 2, NIP 1251333745, REGON
013269700 reprezentowaną przez:
Burmistrza Radzymina – Pana Zbigniewa Piotrowskiego, przy kontrasygnacie skarbnika gminy, p.
Stanisławy Pachołowskiej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania w
zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza 14 000 euro na PRZYGOTOWANIE
KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 8.3 PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA
GOSPODARKA.

Strony oświadczają, co następuje:

§1
1. Zamawiający zleca zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. art. 4
pkt 8 (jt. Dz.U. Nr. 223 z 2007 r. z późn.zm) a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
·

opracowanie dokumentów potrzebnych do aplikowania o środki na dofinansowanie projektu
w ramach DZIAŁANIA 8.3 poig
2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
ogłaszanymi przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny,
techniczny i fachowy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca przy realizacji swoich zadań zobowiązuje się do dołożenia szczególnej
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staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności.
5. Zamawiający przekaże projekt techniczny projektu do wykorzystania podczas prac nad
przygotowaniem dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
6. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a. opracowania dokumentów w formie pisemnej (po 3 egzemplarze) i na płycie CDROM (program Microsoft Word i Microsoft Exel),
b. pozyskania
danych,
wykonania
badań
i
analiz
ekonomicznych
i finansowych niezbędnych do opracowania przedmiotu zamówienia.
7. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Wykonawcy z dnia………………
roku, która stanowi załącznik do niniejszej Umowy.
§2
1. Zamówienie będące przedmiotem Umowy zostanie zrealizowane w terminie do 25
października 2011 r.
§3
1. Strony ustalają, iż Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie:
- ………………… . zł brutto (słownie: ………………… . zł.), płatne w następujący sposób:
- 30% płatne 10 dni po złożeniu kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu oraz
- 70% płatne 10 dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, zawartej w wyniku
pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie.
2. Podstawą wystawienia faktur jest każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez
Strony.
3. Płatność nastąpi w terminie 10 dni od dnia dostarczenia do siedziby Urzędu faktur.
§4
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia określonego
w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w
wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1
§5
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 10 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§6
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1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającemu,
jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§7
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającemu.
§8
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
.
§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
- jeden dla wykonawcy
- dwa dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający
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